
El korball

El korfball és un esport mixt que neix a Holanda a principis del segle XX.

Instal·lació i material: es pot jugar a l’interior o exterior en una superfície de 40 x 20 metres dividit

per la línia de mig camp en dues zones iguals.

Jugadors: Cada equip té vuit jugadors (quatre dones i quatre homes). Dues dones i dos homes

ataquen i dos homes i dues dones defensen. Els quatre jugadors que ataquen només poden jugar a

la meitat del camp on hi ha la cistella de l’equip contrari (quadre d’atac) i han d’intentar encistellar-hi.

Els quatre jugadors que defensen només poden moure’s dintre de la meitat del camp on hi ha la seva

cistella (per a ells és el quadre de defensa) i evitar que l’equip contrari marqui punts. Aquesta

situació es manté fins que es marquin dos punts, que serà quan atacants i defensors canvien de rol i,

per tant, de situació en el camp.

Puntuació: Totes les cistelles tenen el mateix valor: un punt o gol.

Objectiu del joc: marcar el màxim de punts possibles al korf de l’equip contrari i evitar les cistelles

sobre el korf que es defensa.



Infraccions:

– Treure la pilota de les mans a un altre jugador (ja sigui company d’equip o contrari),

– “Desplaçar-se” amb la pilota a les mans, botant-la o agafant-la intencionadament després

d’haver-la llençat per aproximar-se al korf i beneficiar-se de la nova posició (joc individual).

– El contacte físic que desplaça un contrari de la seva posició o que impedeix els seus moviments

lliures.

– Els talls o bloquejos que impedeixen el pas d’un altre jugador.

– El llançament en posició de defensat.

– Colpejar la pilota amb el puny.

– Tocar la pilota amb les cames o peus intencionadament o inintencionadament però afectant al

desenvolupament del joc.

– Jugar la pilota fora de les línies exteriors del camp: Es considerarà fora de banda quan la pilota o el

jugador que la posseeix contacti amb les línies exteriors o amb la superfície més enllà d’aquestes.

Tanmateix, si el jugador que posseeix la pilota està a la vegada en contacte amb la línia de mig camp

(trepitjant-la) o més enllà d’aquesta, fora del seu quadre, també es considerarà una infracció.

https://youtu.be/YS2Ls3rAk-Y


